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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Przystanek: Sri Lanka
Widziana z okien samolotu Sri Lanka przypomina kształtem łzę. I właśnie Łzą Indii nazywają wyspę jej mieszkańcy. Niegdyś kolonia
brytyjska, dziś niepodległe państwo słynące z najlepszej herbaty na świecie. Pierwsze
plantacje założyli tutaj brytyjscy kolonizatorzy. Od tej pory zielone tarasy herbacianych
pól znajdują się wszędzie tam, gdzie krajobraz choć trochę faluje. Bogactwo przyrody, starożytne miasta, buddyjskie świątynie
i wspaniałe plaże nad Oceanem Indyjskim
stawiają przybysza przed trudnym wyborem.

Pierwszym miejscem, z którym stykają
się turyści odwiedzający Sri Lankę, jest zazwyczaj Kolombo. Miasto zostało założone
przez arabskich osadników, a następnie rozbudowane przez holenderskich kolonizatorów. Nie brak w nim kolonialnej architektury
i drapaczy chmur, kontrastujących z tysiącami
ulicznych stoisk.

O grody C ynamonowe

W  królestwie herbat
Odwiedzając dawny holenderski szpital,
nie można przegapić położonej przy Chatham Street herbaciarni T Lounge by Dilmah.
Na gości czekają oprószone cynamonem naleśniki z mango i orzeźwiające mrożone herbaty.
Lokal dysponuje również bogatą ofertą zestawów prezentowych, składających się z pięknie
zapakowanych puszek z herbatą i akcesoriów
do jej parzenia. Ciekawe upominki znajdziemy
także w galerii Barefoot prowadzonej przez
Barbarę Sansoni. Ręcznie robione zabawki,
orientalna biżuteria i wzorzyste tkaniny pozwalają poczuć klimat Sri Lanki.
Chociaż godło Sri Lanki przedstawia złotego lwa, prawdziwym symbolem wyspy jest słoń.

To najstarsze zwierzęta udomowione przez Lankijczyków. Z ich pomocą władcy Cejlonu wznosili pierwsze świątynie, a Brytyjczycy oczyszczali
teren pod plantacje herbaty. Dziś słonie pełnią
ważną funkcję podczas buddyjskich świąt, noszą
ciężary w miejscach niedostępnych dla maszyn
i pracują w przemyśle turystycznym.

S łoń w kąpieli
Kilkadziesiąt kilometrów od Kolombo,
w miejscowości Pinnawala, znajduje się sierociniec dla słoni. Trafiają do niego słoniątka
pozostawione w dżungli bez opieki. Karmienie
maluchów butelką ze smoczkiem jest jedną
z największych atrakcji ośrodka, podobnie
jak podglądanie stada słoni w kąpieli. Każdego ranka opiekunowie zwierząt prowadzą
je do pobliskiej rzeki, gdzie słonie pluskają się
w wodzie. Najlepiej obserwować je z wybudowanego przy rzece tarasu. Pieniądze ze sprzedaży biletów pomagają w utrzymaniu ośrodka.
Warto wspomóc go drobną sumą podczas
wizyty na Sri Lance.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Sri Lanka to idealny kierunek na wakacje zimą. Wyjazd najlepiej zaplanować pomiędzy grudniem a marcem.
Język: Językami urzędowymi są syngaleski, tamilski i angielski.
Waluta: Rupia lankijska; 100 rupii = 2,63
złotych.

Wiza: Wizę turystyczną można otrzymać,
rejestrując się w systemie ETA (Electronic
Travel Authorization) w cenie 20 dolarów,
lub bezpośrednio na lotnisku za 25 dolarów.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Odwiedź Złoty Trójkąt, czyli obszar o największym nagromadzeniu zabytków na Sri
Lance, który wyznaczają dawne stolice wyspy – Anuradhapura, Hikkaduwa i Kandy.
Współczesne Kandy jest drugim co do wielkości miastem Cejlonu i ważnym ośrodkiem
pielgrzymkowym. Do znajdującej się w nim
świątyni Zęba Buddy co roku przybywają tysiące wiernych.
Zobacz Lwią Skałę, czyli ruiny starożytnego pałacu zbudowanego przez króla ojcobójcę
Kassapę. Twierdza Sigiriya została wzniesiona na olbrzymiej bryle magmy, wyrastającej
na wysokość ponad 180 metrów. Na jej szczycie znajdował się kompleks pałacowy otoczony
fosami, strumykami, licznymi fontannami i basenami. Najbardziej zdumiewa fakt, że sporo
z tej antycznej hydrauliki działa do dzisiaj.
Złóż wizytę w świątyni Dambulla, stworzonej z pięciu jaskiń, w których znajduje się
aż 150 posągów Buddy. Na ścianach i sufitach
świątyni zachowały się m.in. freski przedstawiające królewskie nałożnice o obfitych
biustach.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Sercem Kolombo jest dzielnica Cinnamon
Gardens, w której znajdują się eleganckie wille,
ambasady i elitarne szkoły. Nieco dalej na północ, na jeziorze Beira, położona jest buddyjska
świątynia Seema Malaka. Kompleks wybudowano na trzech platformach, unoszących
się na powierzchni wody. Otaczają go liczne
posągi siedzącego Buddy. Autorem projektu
jest znany lankijski architekt, Geoffrey Bawa,
którego zainspirowały klasztory dawnej stolicy

Cejlonu. Dziś w tym miejscu młodzi ludzie,
po odbyciu odpowiednich nauk, zostają wyświęceni na mnichów i mniszki.
Po krótkiej przejażdżce tuk tukiem (autorikszą) docieramy do dawnego szpitala holenderskiego, obecnie mieszczącego niewielkie
centrum handlowo-gastronomiczne. Warto
zajrzeć do Ministry of Crab, jednej z najlepszych
restauracji w Azji, prowadzonej przez dwóch
owianych legendą lankijskich graczy w krykieta.
Wśród przystawek godna polecenia jest
sałatka z mięsa kraba z majonezem wasabi
i awokado. Z dań głównych wybierzmy pikantne curry z krewetkami, podawane w glinianym naczyniu z dodatkiem tradycyjnego
chleba kade.

Kąpiel stada słoni najlepiej oglądać z wybudowanych w tym celu trybun

Położoną na jeziorze Beira świątynię Seema Malaka otaczają posągi siedzącego Buddy

Najlepszą mrożoną herbatę w Kolombo serwuje herbaciarnia T Lounge by Dilmah

W sierocińcu Pinnawala znajdują schronienie słoniątka porzucone przez matki

